PÖYTYÄ

3/2020

Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta
MUISTIO

Aika keskiviikko 19. 8. 2020 kello 18. 00-19. 35
Teams-kokous/Kyrön toimipiste
Läsnä:

l. Heidi Laiho, Auvaisten kyläyhdistys
2. Heli Ahola, MLLYIäne
3. Minna Truhponen, seurakunta
4. Miia Lehtonen, puheenjohtaja

5. Marjatta Rannikko, Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta
6. Jari Nieminen, yhteisöllisyysltk pj
7. Taina Myllynen, sihteeri

l.

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
3.

Edellisen kokouksen muistio tai 19. 5. 2020

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Yhteydenotot lapsi-ja perheneuvostolle
A) Opettajien lomautukset
Käytiin läpi Elisenvaaran yhtenäiskoulunvanhempainyhdistyksenja Riihikosken
yhtenäiskoulunvanhempainyhdistyksen lähettämäkirjelmä koskien opettajien
lomauttamista.

Lapsi-ja perheneuvosta totesi olevansa kirjoituksen takanaja oltiin huolissaan
mahdollisten korjaavien toimien kustannuksista. Säästökohdistuu kovalla kädellä huonoosaisimpi in ja

vie

opettajien työmotivaation.

Kirjelmä lähetetäänkunnanhallituksenja valtuuston jäsenille.
LIITE 1.

B) Koulukuljetukset:

Kirjelmässä kerrotaan päätöksistä,joissa on unohtunut lapsen etu (lähikoulu nimetty
kilometrien eikä lapsen toiveen mukaisesti). Kunnan tulisi profiloitua perheiden Pöytyäksi
ja perheiden edun/ hyvinvoinnin tulisi olla etusijalla. Pienten koululaisten koulukyydit tulisi
voidajärjestääsiten, että lapsi voi vuoroviikoin olla vanhempansa luona. Nykyyhteiskunnassa on monenlaisia perheitä,joita tulee kohdella tasa-arvoisesti.
Päätöksissä tulisi olla perhemyönteisyyttäja kysyä myötäelää perheiden arkea.
UITTE 2.

5. Lapsivaikutusten arviointi -työpaja la 24. 10. 2020 kello 10-14

Yhteisöllisyyslautakunta päätti kokouksessaan 2. 6. 2020 § 45 toteuttaa lapsi- ja
perheneuvoston kanssa syksyllä 2020 kehittämispäivän yhdessä eri tahojen kanssa
(kunta/lautakunnat, kolmas sektori ja vaikuttajaryhmät). Kehittämispäivän tavoitteena on
luoda pöytyäläinen malli lapsivaikutusten arviointiin.
Tilaisuuden asiantuntijoiksi ovat lupautuneet:
Katja Rippstein, MLL:n Varsinais-Suomen piirin järjestöpäällikkö ja LSKLn Perheet keskiöön hankkeen järjestöagentti tulee paikalle
Kaisa Rantala, varhaiskasvatusjohtaja, Naantali
Yhteisöllisyyslautakunnan puheenjohtaja Jari Nieminen on luvannut olla tilaisuudessa.
6. Koko perheen toimintapuiston avajaiset olivat Yläneellä 2. 7. 2020 kellol7. 00-19. 00
Avajaisiin osallistui yli sata henkilöä, vaikka oli sateinen keli.

Toivotaan, että toimintapuistojen kehittämistä jatketaan, ja esitetään vuodelle 2021 yhteensä
15 000 euron määrärahaa. Tämä käytettäisiin toimintapuistojen kehittämiseen 5 000 euroa/
toimlntapuisto.

7. Koko perheen toimintapäivä

Edellisessä kokouksessa keskusteltiin toimintapäivän järjestämisestä syksyllä ja päätettiin
palata asiaan tässä kokouksessa.
Päätettiin seurata koronatilannetta ja asiaan palataan tarvittaessa.
8.

Harrasteilta Kisariihessä torstaina 27. 8. 2020 kello 18. 00-20. 30

Tapahtumassa kysellään, mitä perheet haluavat.

9. Lapsi-ja perheneuvoston toiminnasta viestiminen

Jäsenten facepostausja miten rakennetaan perheiden Pöytyää. Päätettiin, että jokainen
kirjoittaa lyhyen tekstin omasta olemisesta lapsi-ja perheneuvostossa. Tekstit jaetaan
sosiaalisessa mediassa ja näin tuodaan neuvostoa esille.
10. Vanhempainillat kouluissa / päiväkodeissa

Osa vanhempain illoista on peruttu koronan takia. Tiedotetaan kouluihin ja päiväkoteihin
toiminnasta.

11. MLL Lastenhoitotoiminta Pöytyällä
Merkittiin tiedoksi MLLN lasten hoitotoiminta.

12. Muut asiat/ kuulumiset

Keskusteltiin skeittiramppi-asiasta: kunta ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys
vievät asiaa eteenpäin.

Seurakunnassa pohditaan uusia ja erilaisia toimintamalleja.
13. Seuraava kokous ke 21. 10. 2020 kello 18-19. 30, paikka avoin
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19. 35.

Miia Lehtonen

Taina Myllynen

puheenjohtaja

sihteeri
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